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Antwoord op :
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Onderwerp : Verzoek om afgifte van een verklaring van geen bedenkingen
op grond van artikel 2.27 van de Wabo

Geacht college,

Bij e-mail van 1 juli 2014 heeft u ons verzocht om de afgifte van een verklaring van
geen bedenkingen voor het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt
afgeweken van het bestemmingsplan voor de toename van de stalvloeroppervlakte
in verband met de uitbreiding van het intensieve veehouderijbedrijf aan de
Ondersteveenweg 15 en 17 te Mussel.

Over dit verzoek ovenivegen wij als volgt.
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Wij verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de toename van de stalvloeroppervlakte ten behoeve
van de uitbreiding van het intensieve veehouderijbedrijf aan de Ondersteveenweg
15 en 17 te Mussel conform de door u ingediende aanvraag.

Overwegingen

Op grond van artikel 6.6 van het Besluit omgevingsrecht kunnen wij de verklaring
van geen bedenkingen slechts verlenen indien de betrokken activiteiten niet in
strijd komen met de regels over afwijking die zijn opgenomen in de
Omgevingsverordening provincie Groningen (hierna: de verordening).

De aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in de oprichting van een nieuwe
stal ten behoeve van intensieve veehouderij binnen een op kaartbijlage 14
behorende bij de verordening aangegeven wit gebied. De vloeroppervlakte van de
stal bedraagt 2517 m2.

Het is op grond van artikel 4.51, eerste lid, onder h, van de verordening - voor
zover in dit geval van belang - verboden om ten behoeve van de uitoefening van
intensieve veehouderij nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen op te richten
indien dit leidt tot een grotere stalvloeroppervlakte dan de bestaande
stalvloeroppen/lakte indien het bedrijf is gelegen binnen een op kaartbijlage 14
aangegeven wit gebied. De aanvraag om omgevingsvergunning is hiermee in
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strijd. Wij kunnen ingevolge artikel 6.5, lid 3, van de verordening op grond van
artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen het bij omgevingsvergunning afwijken van artikel
4.51, eerste lid, onder h, van deze verordening, mits het verzoek tot het verlenen
van deze verklaring van geen bedenkingen vóór 31 december 2015 is ingediend
en ons gebleken is dat vóór 15 december 2010 een vergunningaanvraag is
ingediend, dan wel niet is ingediend, maar wel de procedure in het kader van de
'bouwblok op maat' methode aantoonbaar is gestart en daarom nog geen
vergunningaanvraag is ingediend.

Wij hebben vastgesteld dat de aanvraag vóór 31 december 2015 is ingediend en
dat de procedure in het kader van de 'bouwblok op maat' methode aantoonbaar is
gestart vóór 15 december 2010 zodat het overgangsrecht op deze aanvraag van
toepassing is. Reeds bij brief van 17 mei 2011 hebben dit aan u meegedeeld.
Met betrokkenheid van de provincie is de 'bouwblok op maat' methode toegepast
en zijn in dit verband keukentafelgesprekken gevoerd. Dit heeft tot consensus
geleid en heeft geresulteerd in een landschappelijk inpassingsplan dat onderdeel
uitmaakt van de omgevingsvergunning.

Het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen heeft tezamen met het
ontwerp van de omgevingsvergunning met ingang van 12 september 2014
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Van de mogelijkheid om tegen de
ontwerp-verklaring zienswijzen naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt.

Gelet op het voorgaande verklaren wij geen bedenkingen te hebben tegen het bij
omgevingsvergunning afwijken van artikel 4.51, lid 1, sub h, onder 1, van de
verordening voor de toename van de stalvloeroppervlakte ten behoeve van de
uitbreiding van het intensieve veehouderijbedrijf aan de Ondersteveenweg 15 en
17 conform de door u ingediende aanvraag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

.„\ ij
ïkjjjí , voorzitter.

_„,„«~»*"“""MWMw

/ , Secretaris.

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van
Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.


